Vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 229 VBL vzw
07.04.15 - 16u Federatie Brussel
Aanwezig: A. Welvaarts, voorzitter, P. Deleye, E. De Neve, F. Van den Eynde, B. Vrebosch,
bestuurders, K. Umans, Secretaris-generaal
1. Het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 228 d.d. 16.03.15. wordt bij unanimiteit goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
2.1. Vergaderingen van de RvB 27.04 (aanvangsuur 17u) - 18.05 - 08.06 - 29.06.15
2.2. AV 13.06.15
3. AV van 28/03/15
De RvB opteert om de volgende vergadering eveneens in Mechelen te organiseren. Kosten/baten is deze
locatie meer geschikt dan Vilvoorde.
3.2. Opmaak actiepunten
4. Competitie
4.1. I. Claessens, sporttechnisch coördinator, vervoegt de vergadering en brengt de evaluatie van de
spelvorm 3T3 zoals blijkt uit de bevraging van de deelnemende clubs (bestuurders en coaches). Zij
benadrukt het verschil tussen de Peanuts-happenings, welke zich richten naar het instapniveau en op
gerichte tijdstippen georganiseerd worden, én de spelvorm 3T3, wat een gestructureerde vorm van
wedstrijden inhoudt. De RvB bevestigt de actuele reglementering en de met de A.V. eerder afgesproken
timing voor transitie naar de spelvorm 3T3. De RvB vraagt de sporttechnisch coördinator de analyse te
verspreiden en het reglement nogmaals rond te sturen naar de clubs, de PC’s en de groepen van
afgevaardigden.
4.2. Het project Multimove beoogt de ontwikkeling van motorische vaardigheden voor kinderen op jonge
leeftijd. De RvB stemt in om de AV voor te stellen om de leeftijd voor aansluiting bij VBL aan te passen
naar 3 jaar. Met Ethias is overeen gekomen dat de verzekeringskost geabsorbeerd wordt.
4.3. Evaluatie BvVl: P. Deleye vraagt de secretaris-generaal een voorstel tot herziening van het lastenboek
voor te bereiden, waarbij op basis van gewichtscoëfficiënten meerdere parameters worden meegenomen
in de evaluatie van de biedingen.
4.4. Evaluatie Competitie U21: P. Deleye informeert de collegae over de intenties van de deelnemers aan
de competitie naar het komende seizoen toe en de mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal teams
naar 20 deelnemers. Een continuïteit in de voorziening van een 3de scheidsrechter om de wedstijden te
leiden kan alleen, op voorwaarde dat de clubs van Scooore League, als enige begunstigde van 3 men’s
officiating, deze supplementaire kost dragen.
4.5. Quick wins colloquium damesbasketbal: P. Deleye merkt op dat de voorgestelde acties weinig
specifiek voor meisjeswerking zijn. De RvB vraagt de acties meer specifiek te willen uitwerken en tevens in
een beloningssysteem voor deelnemende clubs te voorzien.
4.6. Gelet op de vraag tot samenwerking uitgaande van KBOV beslist de RvB open te staan voor concrete
voorstellen om recreatieve vormen van basketbal te incorporeren in de werking van VBL. Een
proefproject wordt uitgewerkt.
4.7. Beslissing LRB 1415-008 Beroep Zuiderkempen na beslissing Cassatie: de RvB analyseert de arresten in
het dossier en zal in een specifieke communicatie naar de clubs van D1D voorzien zodat duiding gegeven
wordt bij het systeem van beloftevolle speelsters
4.8. De RvB bevestigt dat de kosten voor de aanstelling van de waarnemers bij play-offs te dragen zijn door
de deelnemende clubs. Over de wenselijkheid om play offs al dan niet te organiseren, zal de RvB zich op
een volgende vergadering beraden.
5. Administratie:

5.1. Inhoud Provinciale vergaderingen mei ’15: De bestuurder van de betrokken provincie zal in principe
aanwezig zijn op deze vergadering en is bereid om duiding te geven waar de deelnemers van de
vergadering dit wensen. Er kan eveneens een presentatie gebracht worden in een domein waar de
afgevaardigden accenten willen leggen. Info wordt opgevraagd tegen 30 april e.k.
5.2. Opmaak beleidsplan 2017-2020: de RvB keurt de missie en de visienota éénparig goed en vraagt nu
aan K. Umans om over te gaan tot een eerste voorstel van opmaak van diverse strategische
doelstellingen en tevens een plan van aanpak uit te schrijven.
5.3. De secretaris-generaal rapporteert over het vervolg van de besprekingen met de stad Antwerpen
over de ingebruikname van de infrastructuur Topsport. De gesprekken zullen op korte termijn verder
gezet worden.
5.4. De voorzitter deelt mee dat Limburg United de bijdragen voor het jeugdfonds 2014-2015 zal betalen
volgens een nog af te spreken kalender. Verder zal de club de gewone betaalkalender voor de bijdragen
aan het jeugdfonds 2015-2016 volgen. De club engageert zich ook om vanaf het seizoen 2015-2016 het
vereiste aantal jeugdploegen in competitie te brengen.
5.5. K. Umans stelt de evoluties in het dossier letselpreventie (video, boekwerk, posters), waarmee kennis
vanuit de topsportwerking naar de clubs wordt overgedragen. De RvB stemt in met deze aanpak.
5.6. Dopingproblematiek: de voorzitter en de secretaris-generaal zijn overgegaan tot ondertekening van
de lastgevingsovereenkomst tussen het Vlaams Doping Tribunaal en VBL. Als
dopingpreventieverantwoordelijken worden Mevr. N. De Backer en L. Van Ranst aangesteld.(Dit is mij niet
helemaal duidelijk, ik dacht dat zij de administratieve opvolging gingen waarnemen.
5.7. De RvB keurt de tabel met benoeming van ereleden en leden van verdienste goed.
5.8. K. Umans en I. Claessens rapporteren over de status automatisatieproject. De secretaris-generaal
deelt mee dat de contractuele basis opgemaakt is in samenwerking met Curia en intussen overgemaakt is
aan WisseQ. I. Claessens geeft mee dat de dataconversie gelukt is en de procedures voor opmaak van de
kalenders opgemaakt worden. De inschrijving van de teams naar de volgende competitie zal weliswaar
verlopen via de bestaande applicatie en na afsluiting overgezet worden naar de nieuwe omgeving. De
RvB betreurt dat deze eerste deadline niet gehaald is. Verder wenst P. Deleye dat in de eerste plaats de
kalendermakers geïnformeerd worden over de actuele planning. Betrokkenheid zorgt immers voor
draagkracht en progressie in de ontwikkeling mag op gerichte tijdstippen meegedeeld worden.
5.9. De voorzitter heeft een uiteenzetting over de werking van het jeugdfonds, gedaan bij Pro League
Belgium. Dat voor de clubs een en ander nu duidelijk is, iets wat zeer gewaardeerd werd, belet niet dat
verschillende clubs de wanverhouding aanklaagden die er bestaat tussen de clubs in de hoogste afdeling
en deze uit de lagere afdelingen betreffende bijdragen en boetes . Daarnaast wordt gevraagd minder
financiële druk op de clubs te zetten, op alle clubs in alle afdelingen, iets wat voor een financieel gezonde
liga toch geen probleem zou mogen zijn …
6. Topsport
6.1. De voorzitter en de secretaris-generaal maken de vergadering er attent op dat er veel druk is op de
kosten van al de BNTs’ en dat de overheid verwacht dat ook de VBL meer zou bijdragen
7. Financïen
7.1. Partnership Ethias: de voorzitter meldt dat Ethias formeel opmerkingen heeft over de wijze van
uitvoering van het contract. Een antwoord aan Ethias zal verstrekt worden tegen 19 april e.k.
7.2. Het voorstel van partnership met Kipsta/Decathlon wordt verder onderzocht.
7.3. De vergadering neemt kennis van de status van ondertekening van de vrijwilligersovereenkomsten.
Een volgende reminder zal naar enkelingen gestuurd worden.
7.4. Afspraken representatiebudget bestuurders: de RvB beslist dat de vergaderkosten van de raad ‘in
college’ en de vergoedingen zoals voorzien in de TTB (verplaatsingen en drankenforfait) ten laste van het
budget van de RvB genomen zullen worden en dat al de andere kosten (bijkomende maaltijden,
overnachtingen, persoonlijke geschenken, ….) deel uitmaken van het representatiebudget van de
betrokken bestuurder

8. Diversen
B. Vrebosch deelt mee dat de klacht van Dhr. R. Nayaert tegen onbekenden wegens geweldplegingen
door het parket geseponeerd is. Na overmaking van het stuk zal bekeken worden in overleg met onze
raadsheer over verdere vervolging in een burgerlijke zaak overwogen kan worden.

K. Umans
Secretaris-generaal
Vlaamse Basketballiga vzw

